
         
UCHWAŁA Nr 71/110/16  

 

Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 26 stycznia 2016 roku 

 
zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie okre ślenia obszarów Inteligentnych 
Specjalizacji Pomorza oraz podj ęcia negocjacji w sprawie porozumie ń na rzecz 
Inteligentnych Specjalizacji Pomorza  
 
 
Na podstawie: art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1392 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.), Rozdziału III litera A, 
punkt 8 - Zasada inteligentnej specjalizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, stanowiącej Załącznik nr 1 do 
Uchwały nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia  24 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 2020 oraz Części II punkt 3 - Mechanizm identyfikacji i weryfikacji inteligentnych specjalizacji 
regionu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego „Pomorski Port Kreatywności”, 
stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 952/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku w 
sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego, Uzasadnienia oraz 
Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego oraz uchylenia Regionalnego 
Programu Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015, zmienionej Uchwałą nr 967/277/13 Zarządu 
Województwa Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku, oraz Uchwałą nr 644/55/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z 
dnia 2 lipca 2015 roku, oraz  § 2 ust. 8 Regulaminu konkursu na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza, stanowiącego 
Załącznik nr 3 do Uchwały  nr 475/351/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie 
zorganizowania Konkursu na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza i przyjęcia regulaminu tego konkursu oraz 
wyznaczenia terminu dostarczania aplikacji wstępnych na Konkurs, zmienionej Uchwałą nr 1043/392/14 Zarządu Województwa 
Pomorskiego z dnia 9 października 2014 roku uchwala się, co ustępuje: 
 
 
 

§ 1. W Uchwale Nr 316/31/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2015 
roku w sprawie określenia obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz podjęcia negocjacji  
w sprawie porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 1:  
 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1) ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne;” 
 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
 

„3) ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu 
energii i paliw oraz w budownictwie;” 

 
c) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

 
„4) ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu 
starzenia”. 

 
 

2)  w § 2: 
 

a) dotychczasową treść § 2 oznacza się jako ust. 1, który po zmianie otrzymuje 
następujące brzmienie: 

 
„ § 2. 1. Obszary ISP, o których mowa w § 1, uznaje się istotne dla zapewnienia 
przewagi konkurencyjnej gospodarki województwa pomorskiego w długim okresie, 
wskazując w szczególności, że w opinii Zarządu Województwa:  

 



1) ISP 1 – będzie sprzyjać efektywnej ekonomicznie i bezpiecznej dla środowiska 
eksploracji i eksploatacji zasobów morza dzięki komercjalizacji innowacyjnych 
rozwiązań w takich obszarach, jak: 
a) uniwersalne konstrukcje i technologie do eksploatacji zasobów morza; 
b) pojazdy i jednostki pływające wykorzystywane w środowisku morskim 

i przybrzeżnym; 
c) urządzenia, techniki i systemy monitorowania i oczyszczania środowiska 

morskiego i jego zaplecza; 
d) nowatorskie sposoby i technologie wykorzystania unikatowych naturalnych 

związków produkowanych przez organizmy morskie; 
e) technologie, urządzenia i procesy służące poprawie bezpieczeństwa  

i efektywności usług transportowo-logistycznych w portach i na ich zapleczu  
i przedpolu. 

 
2) ISP 2 – będzie sprzyjać efektywności i bezpieczeństwu różnorodnych aktywności 

człowieka w sferze gospodarczej i społecznej dzięki komercjalizacji innowacyjnych 
rozwiązań w takich obszarach, jak: 
a) multimodalne interfejsy człowiek-maszyna; 
b) systemy wbudowane dla przestrzeni inteligentnych, Internet rzeczy; 
c) przesył danych, bazy danych, bezpieczeństwo danych, przetwarzanie wielkich 

danych; 
d) inżynieria kosmiczna i satelitarna. 

 
3) ISP 3 – będzie sprzyjać spadkowi energochłonności gospodarki i jej negatywnego 

oddziaływania na środowisko dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań  
w takich obszarach, jak:  
a) poprawa efektywności energetycznej w budownictwie i przemyśle;  
b) odnawialne źródła energii, generacja rozproszona i energetyka prosumencka; 
c) technologie „smart grid” w dystrybucji energii;  
d) magazynowanie energii;  
e) środki transportu o napędzie alternatywnym;  
f) poszukiwanie, wydobycie i przetwarzanie surowców energetycznych. 

 
4) ISP 4 – będzie sprzyjać redukcji społecznych i ekonomicznych kosztów chorób 

cywilizacyjnych i okresu starzenia dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań  
w takich obszarach, jak:  
a) nowoczesne rozwiązania w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i okresu 

starzenia; 
b) nowoczesne rozwiązania w diagnostyce chorób cywilizacyjnych i okresu 

starzenia; 
c) nowoczesne rozwiązania w terapii chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia; 
d) systemy wsparcia  osób z niepełnosprawnością.” 
 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„ 2. Zakresy obszarów ISP, określone w ust. 1,  powinny być interpretowane łącznie  
z opisami zakresów przedmiotowych specjalizacji, wynikających z zawartych 
Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.”  

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

 
 
Zgodnie z § 5 Uchwały Nr 316/31/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2015 roku 
w sprawie określenia obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz podjęcia negocjacji  
w sprawie porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, Zarząd Województwa 
Pomorskiego podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji z Partnerstwem działającym w ramach 
Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP), w celu uzgodnienia i zawarcia odnośnych porozumień.   

W  wyniku przeprowadzonych negocjacji doprecyzowano zakres obszarów ISP określony w w/w 
Uchwale. Dodatkowo, na wniosek Partnerstw, zmodyfikowane zostały nazwy trzech obszarów ISP.  
 
Wyżej wymienione ustalenia negocjacyjne mieszczą się w dyspozycji przywołanej Uchwały, 
określającej cel i przedmiot podjętych negocjacji.  
 
W rezultacie zachodzi potrzeba uspójnienia zapisów przedmiotowej Uchwały z ustaleniami ujętymi 
w wynegocjowanych projektach porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, czyli 
uwzględniania rezultatów przeprowadzonych negocjacji na poziomie odpowiedniej uchwały Zarządu 
Województwa Pomorskiego.      
 

Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

  


